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SUPER DIESEL 10W-40  
Eriti kõrge jõudlusega Synthetic Blend moo-
toriõli, mis on mõeldud turboga laetud ning 
heitgaasi järeltöötlusseadmega varustatud 
erinevate veokite diiselmootoritele. Midland 
Super Diesel 10W-40 lubab tihedamat õli ära-
voolu ning on keskmise SAPS näitajaga õli: 
koosneb kindlatest baasõlidest ning vähen-
datud fosfori, väävli ning väävlituha sisaldu-
sega lisanditest. Midland Super Diesel 10W-40 
ületab praegused ja tulevased kõrgeimad 
Euro 6 diiselmootorite standardid ning vastab 
praegustele autotootja standarditele nagu 
Volvo VDS-4.

Uudenaikainen Syntetic Blend dieselmoottoriöljy.
Synthetic blend motor oil to meet the highest requirements.
Eriti kõrge jõudlusega Synthetic Blend mootoriõli.

Uudenaikainen Syntetic Blend dieselmoot-
toriöljy, joka on erityisesti suunniteltu ras-
kaasti kuormitettuihin turboahdettuihin ja 
ahtamattomiin diesel-moottoreihin pako-
kaasun jälkikäsittelyjärjestelmillä ja ilman. 
Sopii käytettäväksi raskaissa työko-neissa, 
kuorma-autoissa, pakettiautoissa ja henki-
löautoissa diesel ja bensiinimoottoreissa, 
turbolla ja ilman. Hyvän leikkaantumislujuu-
tensa ja pai-neenkestokykynsä ansiosta öljy 
toimii erinomaisesti myös vaativissa vaih-
teisto- ja hydrauliikka-käytöissä. Midland 
Super Diesel 10W-40 öljyn huippulaadukkaat 
perusöljyt ja lisäainetekniikka mahdollistavat 
öljyn käyttämisen myös pidennetyillä öljyn-
vaihtoväleillä ja vähentävät öljyn sulfaattituh-
kan, fosforin ja rikin määriä niin, että öljy täyt-
tää EURO 6 päästönormin ja lukuisan joukon 
eri valmistajien uusimpia luokituksia  kuten 
esim. Volvo VDS-4.

SUPER DIESEL 10W-40 
Synthetic Blend extra high performance 
engine oil especially developed for turbo-
charged diesel engines with exhaust after 
treatment devices used in heavy duty 
vehicles, light duty trucks and passenger 
cars. Midland Super Diesel 10W-40 allows 
increased oil drain intervals and is a mid 

with reduced sulphated ash, phosphorus 
and sulphur are used. Midland Super 
Diesel 10W-40 exceeds the highest stan
dards for present and future Euro 6 diesel 
engines and meets the latest manufacturer 
standards like Volvo VDS-4.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• erittäin alhaiset kitka-arvot = polttoainesäästöt 
• erinomainen lämpötasapaino ja hapettumissuoja = alhainen öljynkulutus
• hyvä puhdistuskyky = puhdas moottori, ei karstaa, ei lietettä, ei lakkakerroksia
• ideaaliset kylmäominaisuudet = erityisen alhaiset kuluma-arvot 
• hyvä neutraloimiskyky ja API CJ-4 (SHPD) = pidennetyt öljynvaihtovälit
• alennettu sulfaattituhkataso = suojaa pakokaasun jälkikäsittelylaitteistoa (DPF)
• suunniteltu täyttämään uudet EURO 6 moottorisukupolven päästövaatimukset 

• excellent smooth-running properties = lower fuel consumption
• outstanding thermal and oxidative stability = excellent oil consumption control
• high detergency = clean engine, no sludge or piston deposits
• ideal low temperature properties = minimal wear
• good ageing stability guaranteeing CJ-4 security (SHPD) = for extended drain intervals
• reduced ash level = protects exhaust aftertreatment systems (DPF)
• specially formulated for today’s and future EURO 6 engine generations

Kasud
• suurepärased vabalt töötamise omadused = madal kütusekulu
• eriline kuumuse ja oksüdeerumise stabiilsus = väga hea õlikulu kontroll
• kõrge detergentsus = puhas jäägivaba mootor
• ideaalsed madal temperatuuri omadused = minimeeritud kulumine
• hea aegumisstabiilsuse garanteerib CJ-4 turve (SHPD) = pikem õli väljalaske intervall
• vähendatud tuha tase = kaitseb heitgaasisüsteeme (DPF) 
• spetsiaalselt välja töötatud tänapäeva ja tuleviku EURO 6 mootorite generatsioonidele
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Pakkaus Packaging Pakend

180 kg tynnyri (ca. 208 L)

1000 L IBC 1000 L IBC 1000 L IBC

Drum of 180 kg (ca. 208 L) 180 kg tünn (ca. 208 L)

54 kg tynnyri (ca. 62 L) Drum of 54 kg (ca. 62 L) 54 kg tünn (ca. 62 L)

25 L ämpäri Pail of 25 L 25 L ämber

LTK 6 pulloa (6 x 4 L)

LTK 12 pulloa (12 x 1 L)

Jug of 4 L (Case 6 x 4 L) Kast 6 pudelit (6 x 4 L)

Kast 12 pudelit (12 x 1 L)Case of 12 bottles (12 x 1 L)

Tyypilliset ominaisuudet                Typical Properties                          Tüüpomadused

SAE luokka                 SAE Grade                                     SAE klass                                     10W-40

Viskositeetti mPa.s @   -25°C Viscosity mPa.s @ -25°C Viskoossus mPa.s @ -25°C                     6560     

Viskositeetti cSt @   40°C    Viscosity cSt @ 40°C   Viskoossus cSt @   40°C     91.9

Viskositeetti cSt @   100°C    Viscosity cSt @ 100°C   Viskoossus cSt @  100°C   14.03

Viskositeetti-indeksi (VI)    Viscosity Index (VI)   Viskoossusindeks   (VI)     157

Viskositeetti HTHS   Viskosität HTHS  Viskoossus HTHS     4.08

Jähmepiste °C   Pour Point °C   Voolavuspunkt  °C      -36

Leimahduspiste °C   Flash Point °C   Põlemispunkt  °C     225

Ominaispaino  kg/L                          Gravity, kg/L                                     Erikaal  kg/L                                0.865

TBN                                                  TBN                                                 TBN                                                      8.85

Sulfaattituhka g/100g                          Sulphated ash g/100g                      Sulfaadituhk  g/100g                            1.0

ACEA E7/E9 • API CJ-4/SN • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • Cummins CES 20081 • Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA • IVECO 18-1804 TLS E9 • Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3575 • MB Approval 228.31 
MTU Type 2.1 • RVI RLD-3 • Volvo VDS-4
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